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LOCKDATA 
Elektroniczny  Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod 
 
Elektroniczny bezprzewodowy zamek szyfrowy  
LOCKDATA to nowoczesny system kontroli 
dostępu zapewniający ochronę pomieszczeń przed 
osobami niepowołanymi. Przyjęta koncepcja 
stanowi na polskim rynku przełom w podejściu do 
realizacji kontroli dostępu. Zastosowane 
rozwiązania techniczne zapewniają łatwość 
montażu, prostotę obsługi, funkcjonalność i 
uniwersalność.  
 
Zamek szyfrowy bezprzewodowy na kod  
LOCKDATA zapewnia ochronę pomieszczeń przed 
osobami niepowołanymi. Urządzenie znajduje 
zastosowanie w bankach, biurach, urzędach, 
placówkach służby zdrowia, zakładach pracy, 
hotelach itp.  
 
Zamek nie wymaga okablowania do zasilania. Nie 
wymaga również stosowania rygli 
elektromagnetycznych. 
 
Elementami wyróżniającymi Zamek szyfrowy 
bezprzewodowy na kod  LOCKDATA od innych 
tego rodzaju systemów to:  

 
 Montaż bezpośrednio na drzwiach 
do wpuszczanego zamka 
podklamkowego w miejsce klamki 
od zewnętrznej strony chronionego 
pomieszczenia bez konieczności 
doprowadzenia zasilania ani 
dodatkowych rygli 
elektromagnetycznych  

 Zastosowanie w zamku patentowej 
wkładki umożliwia awaryjne 
otwarcie zamka 

 łatwy i samodzielny montaż  
 proste programowanie kodów 
bezpośrednio z klawiatury  

 Zasilanie 4 baterie LR6 AA 
 

Zastosowanie  
    
Zamek szyfrowy bezprzewodowy na kod  LOCKDATA może być 
stosowany w bankach, urzędach biurach, zakładach produkcyjnych, 
hotelach i innych obiektach.  
 
Służy do zabezpieczenia wejść do pomieszczeń kasowych, magazynów, 
laboratoriów, archiwów, pomieszczeń serwerów, stref niebezpiecznych 
i innych pomieszczeń o ograniczonym dostępie. 
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Zasada działania i montaż 
 
Otwarcie zamka następuje poprzez wprowadzenie kodu dostępu i naciśnięcie klamki zamka. 
Oprócz 4-ro cyfrowego kodu głównego istnieje możliwość wprowadzenia 3 dodatkowych kodów 
dostępu.  
 

Zamek może pracować w dwu trybach:  
 tryb podstawowy - otwarcie po podaniu 
jednego z kodów dostępu;  

 tryb "dzienny" pozwala na otwarcie zamka 
poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku na 
klawiaturze.  

 
Zamek jest zabezpieczony przed próbami złamania 
kodu poprzez możliwość czasowej blokady zamka 
po pięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu. 
 
Zdjecia przedstawią przykładowy montaż zamka 
LOCKDATA. 
 
 
 

 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drzwi wyposażone w 
standardowy zamek 
podklamkowy, klamki oraz szyldy 
– rozetki do wkładki typu yale 

Zamek szyfrowy LOCKDATA zamontowany w miejsce klamki od strony 
zewnętrznej drzwi.   
Klamka wewnętrzna skręcona jest z zamkiem LOCKDATA śrubami na przelot.  
 
Zamek LOCKDATA może być montowany do każdego 
tradycyjnego zamka podklamkowego który posiada w 
poziomie przelotowe otwory montażowe do klamki. 
 
 

W drzwiach należy dodatkowo 
wykonać przelotowy otwór do 
przykręcenia od wewnątrz pojemnika 
z bateriami. 
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Przykładowy sposób montażu 

Miejsce przykręcenia pojemnika z bateriami 

Miejsce skręcenia zamka LOCKDATA z  
dowolną klamką wewnętrzną. 

Zamek podklamkowy do montażu 
zamka szyfrowego LOCKDATA 
powinien mieć otwory przelotowe 
do montażu klamki od strony 
wewnętrznej 
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Uwaga ! 
 
Zamek podklamkowy,  
Klamka od strony wewnętrznej,  
Szyld do wkładki typu yale 
 
nie wchodzą w skład zestawu zamka szyfrowego LOCDATA.  
Opcjonalnie na zamówienie. 
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LOCKDATA  - Zamek Szyfrowy na kod 
 
Dane techniczne: 
 
Napięcie 6 V DC  

Zasilanie 4 baterie LR6 

Pobór prądu max 200mA (w czasie otwierania)  
 min 20 µA (w czasie czuwania) 

Napięcie sygnalizacji 
wyładowania baterii: 

4,5V (sygnalizacja w trakcie otwierania) 

Czas praca baterii  max 18 000 ( dla 3 sekundowego czasu otwarcia zamka) 

Kody  1 kod MASTER – 4 cyfry 
3 kody otwierania drzwi – 4 cyfry 

Zasada działania Blokada elektroniczna klamki zewnętrznej 

Klawiatura membranowa wodoszczelna 

Temperatura pracy od +5 ºC do +50 ºC 

Czas aktywności zamka programowalny od 1 do 9 sekund 

Sygnalizacja działania akustyczna i optyczna 

Wymiary: 69x78x220 mm 

Trzpień 
Trzpień 8 mm, długość 65 mm  do drzwi standardowych o grubości 40 – 50 

mm. zintegrowany jest ze sprzęgłem zamka. 
Opcjonalnie inne wymiary na zamówienie 

Waga 1,7 kg 

Zastosowanie - montaż Do drzwi wyposażonych w zamek podklamkowy 
Występuje w wersji lewostronnej i prawostronnej  

Możliwość awaryjnego 
otwierania 

klucz mechaniczny (wkładka patentowa) 
 

Możliwość zdalnego sterowania Opcjonalnie należy zastosować: 2 przewody i przycisk zwierny 

Zestaw zawiera 

Zamek szyfrowy LOCKDATA – klamka kodowa z szyfrem zintegrowana z 
trzpieniem  8 mm,  długość trzpienia  65 mm do drzwi standardowych o 
grubości 40 – 50 mm. 
Zestaw śrub montażowych. 
Klucze 3 szt. do wkładki mechanicznej do awaryjnego otwarcia zamka. 
Baterie 4 szt. LR6 
Instrukcja obsługi. 
Karta gwarancyjna 
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LOCKDATA  - Zamek Szyfrowy na kod 

 

 
 
 

Wersja lewostronna z klamką 
kolor nr 13 chrom matowy 

 

Wersja prawostronna z klamką 
kolor nr 14 nikiel - satyna matowy 

 
 
Zamek szyfrowy bezprzewodowy na kod  LOCKDATA występuje w wersji:  

 prawostronnej  
 lewostronnej  

 
i posiada możliwość wyboru klamki lub gałki.  
 
Dostępne Kolory 
Chrom połysk nr 1 
Chrom matowy nr 13 
Nikiel – satyna matowy nr 14 
 
 

  

 

 

 

 
Wersja lewostronna  

z klamką 
Wersja prawostronna  

z klamką   
Wersja lewostronna  

z gałką 
Wersja prawostronna  

z gałką 
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Model wersja z klamką 
 
LEWOSTRONNA 
 
 

 

 

  
 

L/LK-1 
 

LOCKDATA lewa klamka kolor 
chrom połysk nr 1 

 

 
L/LK-13 

 
LOCKDATA lewa klamka kolor 

chrom matowy nr 13 
 

 
L/LK-14 

 
LOCKDATA lewa klamka kolor 
nikiel – satyna matowa nr 14 

 
 
PRAWOSTRONNA 
 
 

 

 

  
 

L/PK-1 
 

LOCKDATA prawa klamka kolor 
chrom połysk nr 1 

 

 
L/PK-13 

 
LOCKDATA prawa klamka kolor 

chrom matowy nr 13 
 

 
L/PK-14 

 
LOCKDATA prawa klamka kolor 
nikiel – satyna matowa nr 14 
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Model wersja z gałką 
 
LEWOSTRONNA 
 
 
 

 

 
L/LG-1 LOCKDATA lewa gałka kolor chrom połysk nr 1 
L/LG-13 LOCKDATA lewa gałka kolor chrom matowy nr 13 
L/LG-14 LOCKDATA lewa gałka kolor nikiel-satyna matowy nr 14 
 
 

  
 
PRAWOSTRONNA 
 
 
 

 

 
L/PG-1 LOCKDATA prawa gałka kolor chrom połysk nr 1 
L/PG-13 LOCKDATA prawa gałka kolor chrom matowy nr 13 
L/PG-14 LOCKDATA prawa gałka kolor nikiel-satyna matowy nr 14 
 
 

  
 
 
 
Uwaga: 
Prezentowane kolory na zdjęciach w katalogu mogą różnić się od oryginału. 


